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Tárgy:  Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatos együttműködési megállapodás 

módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
B-A-Z megyében 49 olyan vízműtelep található, amelyből nem az Európai Uniós 
szabványnak megfelelő minőségű ivóvizet szolgáltatnak. Többek között ilyen a hejőbábai 
vízmű is.  
Közvetlenül 49 település érintett a programban, közvetetten további 32. A 81 település 8 
kistérségből összesen 103.000 lakost számlál. 
A programot a szolgáltató BORSODVÍZ Zrt. koordinálja, ennek megvalósítására kétfordulós, 
az Európai Unió által pénzügyileg is támogatott pályázati lehetőség kínálkozik (KEOP-
7.1.3.0/1F).  
Miután kizárólag önkormányzat pályázhat, gazdasági társaság nem, így a Zrt. közgyűlése 
Szerencs Város Önkormányzatát bízta meg a további feladatok ellátásával. Szerencs 
benyújtotta az elsőköri pályázatot, amelynek költségvetése 131.500 eFt. 
A pályázat sikeres volt, az elnyert támogatási összeg 110.000 eFt. Ebből az összegből kell 
megoldani többek között a 2. pályázati forduló előkészületeit, például a hatósági engedélyes 
kiviteli tervet, amelynek költsége több mint 90.000 eFt lesz. 
A kiemelt nagyberuházást támogatja a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium, valamint 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is, annak ellenére, hogy a résztvevő önkormányzatok magas 
száma és a beruházási összeg nagysága (4,5 milliárd Ft a tervek szerint) miatt magas 
kockázatúnak minősítették. 
Az önrész mértéke 15%, összege kb. 675.000 eFt. Ezt az összeget a BORSODVÍZ Zrt. 
biztosítja a saját költségvetéséből a következő években, a résztvevő önkormányzatokat nem 
terheli önrész annak ellenére sem, hogy a mellékelt megállapodás-tervezet 5. és 6. pontjában 
ez másként szerepel. 
A 2. köri pályázat benyújtási határideje 2010. július, addig a programban résztvevő 
önkormányzatoknak létre kell hozniuk egy társulást (konzorciumot), amelynek elnöksége 
szervezi, bonyolítja majd a további teendőket. 
A kivitelezés kezdete 2010. május, befejezése 2014. május (ezek becsült dátumok). 
A tervezést előkészítő munkafolyamat vízügyi és pénzügyi szakértők bevonásával 
elkezdődött, amennyiben a hejőbábai vízmű korszerűsítésével kapcsolatos műszaki tartalom 
és annak költségvetése ismertté válik, folyamatosan tájékoztatom a tisztelt képviselő-
testületet! 
 
Kérem előterjesztésem megvitatását, az együttműködési megállapodás módosításának 
elfogadását! 
 
 
Hejőbába, 2009. február 3. 
     Tisztelettel:   Juhász Barnabás 
            polgármester 
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